
Lezen van groot belang!  
 
Door voor te lezen of zelf te lezen gaat er voor uw kind een wereld open. Lezen kunt u als ouder                     
stimuleren.  
 
 Waarom is lezen belangrijk?  
 
• Lezen is niet alleen leuk, mooi, spannend, ontroerend en handig, maar ook een sleutel naar de                 

volwassen wereld. Als kinderen leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open. Het vergroot                
de woordenschat van het kind en hierdoor begrijpt het kind de wereld om zich heen dan ook beter.                  
Dingen begrijpen is dan ook de sleutel naar de wereld en tot succes. 

 
• Leestechniek ontwikkelt zich al vanaf de geboorte. Door voorlezen uit babyboekjes leren kinderen              

bijvoorbeeld dat de klanken ‘boe’ en ‘koe’ gekoppeld zijn aan een plaatje van een wit beest met                 
zwarte vlekken en ze herkennen een echte koe later ook in de wei.  

 
• Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen en het geheugen. Een kind leert nieuwe woorden               

en hun betekenis en doet kennis op over de wereld om zich heen. Naarmate kinderen beter lezen                 
en meer lezen, kunnen ze meer en makkelijker leren. Lezen is dus een sleutel naar kennis.  

 
• Lezen stimuleert luisteren, concentratie en fantasie.  
 
• In kinderliteratuur wordt veel gebruik gemaakt van humor. Lachen is leuk en gezond. Boeken en                

lezen vormen een aanleiding tot gezelligheid, pret en interactie.  
 
• Uit diverse onderzoeken blijkt dat er weinig wordt gelezen en voorgelezen. Bezoek voor              

onderzoeksgegevens de sites van de Stichting Lezen en www.denationalevoorleeswedstrijd.nl         
(veelgestelde vragen over onderzoeken naar leesgedrag) . Zo bleek uit onderzoek van KidWise in              
opdracht van uitgeverij Malmberg (2007) dat kinderen in hun vrije tijd gemiddeld nog maar zo’n               
tien minuten per dag lezen. Kinderen lezen minder omdat hun ouders minder lezen. Ouders              
hebben dus een voorbeeldfunctie als het om lezen gaat.  

 
Lezen met kinderen 
Kies een vast moment van de dag om (voor) te lezen en kies een boek dat uw kind leuk vindt. Lezen is                      
plezier! Wissel een gewoon boek af met een stripboek, sprookjesboek, luisterboek of            
gedichtenbundel. 
Natuurlijk moet een kind “leeskilometers” maken maar het belangrijkste is dàt je leest en niet het                
soort boek. Afwisseling geeft leesplezier. 
 
Groep 1 en 2: 
Lees veel prentenboeken voor. 
 
Groep 3 en 4: 
Kinderen leren zelf lezen, maar blijf voorlezen. Stop hier nu niet mee!! 
 
Groep 5 en 6: 
Lees samen een boek. Lees elkaar bijvoorbeeld om de beurt een stukje voor. Blijf ook voorlezen! 
 
Groep 7 en 8: 
Lees als ouder hetzelfde boek en praat over de inhoud van het boek. 
 



 
 
Welk boek moet je nu kiezen? 
 
Op school is uw kind ingedeeld in een leesniveau. Op school lezen wij in 12 verschillende niveau’s.  
Dit is een andere indeling dan de AVI-niveaus in de bibliotheek. In de bibliotheek zijn er per leerjaar                  
twee niveau’s: een niveau halverwege het leerjaar (M voor Medio) en een niveau aan het einde van                 
het leerjaar (E voor Einde). Bijvoorbeeld: AVI-M3 staat voor het technisch leesniveau van de              
gemiddelde leerling halverwege (medio) groep 3. AVI-E7 staat voor het technisch leesniveau van de              
gemiddelde leerling aan het einde van groep 7. AVI-Plus volgt op AVI-E7 en geeft aan dat het                 
leesniveau van een kind boven het gemiddelde niveau van de leerlingen aan het einde van groep 7                 
ligt. 
Als u dus voor thuis een boek uitzoekt kijk dan naar naar een boek dat past bij het leerjaar van uw                     
kind maar ook naar het leesniveau van uw kind. 
 
Als u thuis samen leest met uw kind kunt u dat op verschillende manieren doen. Vooral voor                
kinderen van groep 3 en 4 is het fijn als u wat afwisselt. U kunt om de beurt een stukje of bladzijde                     
lezen. Ook samen de plaatjes bekijken en over het boek praten bevordert het leesonderwijs.  
 
Kies samen boeken over onderwerpen die uw kind interesseren. 
 
Lees niet te lang, want het vergt veel concentratie. Tien minuten per dag samen lezen is al genoeg. 
 
Verder zijn  er ook luisterboeken op de markt die zwakkere lezers veel ondersteuning geven. 
 
 
Lezen in de vakantie! 
 
Kinderen die moeite hebben met lezen, zullen na een vakantie een grote terugval hebben. Vooral de                
zomervakantie is een lange periode. Als leerlingen wekenlang niet lezen, zal het leesniveau heel erg               
dalen. Ons advies voor zwakke lezers is dan ook om in de vakanties te blijven lezen. 
 
Prentenboeken en stripboeken zijn ook boeken! 
 
Uw kind kan gratis lid worden van de bibliotheek. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
 


